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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħhkom jaqbel fil-prinċipju ma' l-approċċ tar-rapporteur għal 
opinjoni tal-kumitat responsabbli. Filfatt iqis li d-dritt tal-Parlament Ewropew li jivverifika s-
setgħat tal-membri proprji, kif stipulat fl-Arttikolu 12 ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 (kif 
emendat sussegwentament), għandu jiġi rifless b'mod adegwat fir-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament Ewropew, sabiex f'kwalunkwe mument, jiggarantixxi li qed jopera fil-
kompożizzjoni legali tiegħu.

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħhkom iqis b'mod favorevoli l-mekkaniżmi proposti mir-
rapporteur reponsabbli biex jiġu indirizzati d-diffikultajiet prattiċi (speċjalment fir-
relazzjonijiet ma' l-awtoritajiet nazzjonali) li kkaratterizzaw ir-regoli eżistenti. 

Barra min hekk qed jiġu suġġeriti xi modifiki ta' l-Artikolu 3 tar-Regoli ta' Proċedura, li 
għandhom jiġu meqjusa sabiex jiġi żgurat li r-regoli ġodda ta' verifika tas-setgħat ikunu 
flessibbli u komprensivi biżżejjed.  

Filwaqt li l-emenda numru 1 tfittex li tiġbed l-attenzjoni ta' l-awtoritajiet ta' l-Istati Membri 
fuq in-neċessità ta' notifika f'waqtha ta' l-ismijiet tal-membri eletti, l-emenda numru 2 
tirrigwarda l-kontenut u l-effetti tad-dikjarazzjoni li attwalment hija meħtieġa skond it-tieni 
subparagrafu tar-Regoli 3(2). 

B'rigward speċjali għal din it-tieni emenda, l-ewwelnett, għandu jiġi ċċarat li teżisti 
inkompatibilitá biss fil-każijiet speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 ta' l-Artikolu 7 ta' l-Att ta' l-1976, 
u mhux f'dawk speċifikati mil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali (ara l-Artikolu 7(3) ta' l-Att ta' l-
1976). 

It-tieni, jekk fuq naħa n-nuqqas ta' preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija jfisser li l-
Membru ma jistgħax jeżerċità s-setgħat tiegħu, min-naħa l-oħra hemm dispożizzjoni għal 
skadenza sabiex tippermetti perjodu ta' riflessjoni lill-Membru, li tikkoinċidi ma' l-ewwel 
seduta ordinarja wara n-notifika ta' l-elezzjoni tal-Membri konċernati. Dan bl-iskop li jiġi 
garantit li l-plenarja tal-Parlament tiġi kostitwità legalment f'perjodu ta' żmien ċert. 
It-tieletnett, jekk id-dikjarazzjoni ma tiġiex iffirmata sa l-iskadenza stipulata, jew, b'mod aktar 
ġenerali, fil-każ ta' inkompatibilità ċara, qed jiġi suġġerit li għandha tiġi applikata proċedura 
biex is-sede tiġi dikjarata uffiċjalment vakanti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkludi dawn l-emendi fir-rapport tiegħu:

Test propost Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Artikolu 3, paragrafu -1 (ġdid)
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-1. Wara l-elezzjonijiet għall-Parlament, il-
President għandu jitlob lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' l-Istati Membri biex 
jinnotifikaw lill-Parlament mingħajr 
dewmien bl-ismijiet tal-Membri eletti sabiex 
il-Membri kollha jkunu jistgħu jieħdu 
posthom fil-Parlament sa mill-ftuħ ta' l-
ewwel seduta wara l-elezzjonijiet.
Fl-istess ħin, il-President għandu jiġbed l-
attenzjoni ta' dawk l-awtoritajiet għad-
dispożizzjonijiet relevanti ta' l-Att ta' l-20 
ta' Settembru 1976 u għandu jitlobhom 
biex jieħdu l-miżuri neċessarji biex tiġi 
evitata kwalunkwe inkompatibilità mal-
mandat ta' Membru tal-Parlament 
Ewropew.

(L-emenda tirriproduċi parzjalment it-test attwali ta' l-Artikolu 3, paragrafu 6, li jitħassar 
f'każ li tiġi adottata din l-emenda)

Emenda 2
Artikolu 3, paragrafu -1 a (ġdid)

-1a. Kull Membru li l-elezzjoni tiegħu tkun 
ġiet notifikata lill-Parlament għandu 
jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub, qabel ma 
jieħu postu fil-Parlament, li m'għandu l-
ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' 
Membru tal-Parlament Ewropew, fi ħdan 
it-tifsira ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' 
l-20 ta' Settembru 1976. Sakemm il-
kredenzjali tal-Membru ma jkunux ġew 
konfermati jew sakemm ma tkunx saret 
deċiżjon rigward kwalunkwe 
kontestazzjoni, il-Membru jista' jpoġġi fil-
Parlament u l-korpi tiegħu bid-drittijiet 
kollha, bil-kundizzjoni li jkun iffirma d-
dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija hawn 
fuq.  Jekk din id- dikjarazzjoni ma tkunx 
ġiet iffirmata sa qabel l-ewwel seduta 
ordinarja wara n-notifika ta' l-elezzjoni tal-
Membru konċernat, għandu japplika t-tieni 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu.
Fil-każijiet ta' inkompatibilità ċara fi ħdan 
it-tifsira ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' 



AD\624598MT.doc 5/6 PE 374.004

MT

l-20 ta' Settembru 1976, il-President 
għandu jinforma lill-Parlament, u dan ta' 
l-aħħar jistabbilixxi li jeżisti post vakanti.

(L-emenda tirriproduċi parzjalment it-test attwali ta' l-Artikolu 3, paragrafu 5, li jitħassar 
f'każ li tiġi adottata din l-emenda)

Emenda 3
Artikolu 11, interpretazzjoni

Jekk kwistjoni relatata ma' verifika ta' 
setgħat titqajjem waqt il-presidenza ta' l-
aktar Membru anzjan, dan ta' l-aħħar 
għandu jgħaddi din il-kwistjoni lill-kumitat 
responsabbli għall-verifika ta' setgħat.

l-aktar Membru anzjan għandu jeżerċità s-
setgħat ta' President imsemmija fit-tieni 
subparagrafu ta' l-Artikolu 3, paragrafu -
1a. Kwalunkwe kwistjoni oħra relatata ma' 
verifika ta' setgħat li titqajjem waqt il-
presidenza ta' l-aktar Membru anzjan, 
għandha tiġi mgħoddija lill-kumitat 
responsabbli għall-verifika ta' setgħat.
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